ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.7/28-7-2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 182

Περίληψη
Έγκριση ισολογισμού – απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης
του Δήμου Ξάνθης οικ. έτους 2013

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 28 Ιουλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30,
συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.40069/24-7-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τις διατάξεις του άρθρου
217 του Ν. 3463/2006 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τη παρ.14 του άρθρου 20 του Ν.3730/2008.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 17
δημοτικοί σύμβουλοι, και συγκεκριμένα :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
3) Βορίδης Δημήτριος
12)Παπασταματίου Γεώργιος
4) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
13)Πατσίδου Δέσποινα
5) Δρεμσίζης Ιωάννης
14)Σπυριδόπουλος Νικόλαος
6) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
15)Ταρενίδης Παναγιώτης
7) Κολλάρος Γεώργιος
16)Τσέπελης Εμμανουήλ
8)Κυριακίδης Αλέξανδρος
17)Φανουράκης Εμμανουήλ
9)Μούρκας Χρήστος
10)Μπένης Δημήτριος
11) Παπαδόπουλος Κυριάκος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγκορτσας Απόστολος
2) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
9) Παναγιωτίδης Γρηγόριος
3) Βασιλούδης Ηλίας
10) Πούλιος Χρίστος
4) Ηλιάδης Θώμας
11) Τοπ Ισμέτ
5) Καλογερής Κρίτων
12) Τσεγγελίδης Ιωάννης
6) Καραγιαννίδου-Πατσατζή Σοφία
13) Φιλίππου Φίλιππος
7) Μαζαράκης Σπύρος
14) Φωτιάδης Νικόλαος
8) Μπεκτές Σαμπρή
15) Χουσείν Ογλου Τιμούρ
16) Ξυνίδης Αθανάσιος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, οι Πρόεδροι των Τοπικών
Κοινοτήτων Καρυοφύτου κ. Σερεφιάς Διαμαντής και Σταυρούπολης κ. Σαρόγλου Κων/νος.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την αρ.πρωτ.40351/25-7-2014
εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 2) τις διατάξεις του άρθρου 163
του Ν.3453/06, 3) την αριθμ.120/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον προέλεγχο
απολογισμού 2013 4) την υπ αρθ. 149/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί προελέχγου
ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Ξάνθης οικ. έτους 2013
Σας διαβιβάζουμε: την αριθμ.120/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί προέλεγχου απολογισμού
2013, την υπ αρθ. 149/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί του προελέχγου ισολογισμού και
αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Ξάνθης οικ. έτους 2013, την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής

απολογισμού 2013, την έκθεση Οικονομικής Επιτροπής χρήσεως 2013, προσάρτημα Ισολογισμού και
παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος τις αριθμ.120/2014 και 149/2014 αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον προέλεγχο απολογισμού 2013 και προελέχγου ισολογισμού και
αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Ξάνθης οικ. έτους 2013 οι οποίες έχουν ως εξής:
Α) Υποβάλλει τον απολογισμό οικονομικού έτους 2013 στο Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με την
απολογιστική έκθεση, με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα από τον προέλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε η
Ειδική ταμίας του Δήμου, ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ
27.444.912,33
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ
8.261.493,79
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
1.014.698,09
ΣΥΝΟΛΟ
36.721.104,11
ΕΞΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ
27.368.736,19
ΕΚΤΑΚΤΑ
5.521.583,10
ΣΥΝΟΛΟ
32.890.319,29
Επισημαίνονται τα εξής:
Ο προϋπολογισμός που είχε ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για το οικονομικό έτος 2013 ανερχόταν ως
προς τα έσοδα και τα έξοδα αντίστοιχα στο ποσό των 40.313.728,37 ευρώ και στο ποσό των 43.925.103,33
όπως τελικά διαμορφώθηκε
Από τους απολογιστικούς πίνακες και τη γενική ανακεφαλαίωση παρατηρούμε ότι ως προς τα έσοδα
βεβαιώθηκε ποσό 41.061.090,35 ευρώ και εισπράχθηκε ποσό 36.721.104,11 ευρώ επομένως τα εισπρακτέα
υπόλοιπα ανέρχονται στο ποσό των 4.120.021, 43 ευρώ.
Από το ανωτέρω ποσό εισπρακτέων υπολοίπων
Ποσό 2.975.260,30 ευρώ, προέρχεται από υπόλοιπα παρελθόντων ετών τα οποία εμφανίζονται στον Κ.Α.
06.00.32. Για τα υπόλοιπα αυτά η Οικονομική Υπηρεσία προέβη στη λήψη μέτρων κατά των οφειλετών (
δέσμευση ΑΦΜ) όπως και κατά Κ.Ε.Δ.Ε αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ( κατασχέσεις εις χείρας τρίτου,
κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας) τα οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων εξάντλησε.
Τονίζουμε ότι μέχρι σήμερα κατασχεθέντα κινητά και ακίνητα δεν έχουν εκποιηθεί λόγω του ότι πολλοί εκ
των οφειλετών ανέμεναν τη νομοθετική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δόσεις, η οποία ψηφίστηκε και
ισχύει από τις 14/04/2014.
Το υπόλοιπο ποσό 1.144.761,13 ευρώ αφορά υπόλοιπα βεβαιώσεων του τρέχοντος έτους τα οποία
εμφανίζονται στους κωδικούς αριθμούς:
Κ.Α. 06.00.0 - ΤΑΚΤΙΚΑ - Ποσό 193.523,43 ευρώ.
Κ.Α. 06.00.1 – ΕΚΤΑΚΤΑ – Ποσό 357.567,92 ευρώ.
Κ.Α. 06.00.2 – ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΓΙΑ 1η ΦΟΡΑ – 588.577,46 ευρώ.
K.A. 06.00.4- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – 5.092,32 ευρώ.
Μέρος αυτού προέρχεται από προσφυγές οφειλετών στα αρμόδια δικαστήρια οι οποίες μέχρι σήμερα δεν
έχουν εκδικαστεί. Επίσης μεγάλο μέρος αυτού προέρχεται από επιβληθέντα πρόστιμα πολεοδομικών
παραβάσεων για τα οποία σύμφωνα με διατάξεις του Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης
Δόμησης» δίνεται η δυνατότητα τακτοποίησής τους στην οποία οι περισσότεροι εκ των οφειλετών έχουν
ήδη προβεί. Τέλος και για τις υπόλοιπες οφειλές που γεννήθηκαν το τρέχον έτος από διάφορες αιτίες, οι
οφειλέτες ανέμεναν τη νομοθετική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δόσεις, η οποία ψηφίστηκε και
ισχύει από τις 14/04/2014.
Σημαντικές διαφορές μεταξύ προϋπολογισθέντων ποσών και τελικά βεβαιωθέντων εμφανίζονται στους
παρακάτω κωδικούς αριθμούς:
*Κ.Α. 06.00.0611 « ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών» στον οποίο ενώ προϋπολογίστηκε ποσό
8.229.714,78 ευρώ, βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ποσό 7.241.254,96 ευρώ, λόγω του ότι δεν αποδόθηκε η
Δόση μηνός Δεκεμβρίου (- 988.459,82).
*Κ.Α. 06.00.0619.03 « Παρακρατηθέντες πόροι από ΚΑΠ» στον οποίο ενώ προϋπολογίστηκε ποσό
1.069.500,00 ευρώ, βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ποσό 980.350,25 ευρώ ([-89.149,75).
*Κ.Α. 06.00.1211.02 « Επιχορήγηση για μισθοδοσία ΚΕΠ» στον οποίο ενώ προϋπολογίστηκε ποσό
50.000,00 ευρώ δεν βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε κανένα ποσό ( - 50.000,00).
*Κ.Α. 06.00.1311 « ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών ΣΑΤΑ» στον οποίο ενώ είχε προϋπολογιστεί ποσό
2.681.884,43 ευρώ, βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ποσό 2.156.540,00 (-525.344,43).

*Κ.Α. 06.00.1314 « Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ» στον οποίο ενώ είχε προϋπολογιστεί
ποσό 209.763,38 ευρώ, βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ποσό 54.010,88 ευρώ (-155.752,50).
Από μειώσεις των ανωτέρω κωδικών προήλθε ετήσια μείωση εσόδων από κρατικές επιχορηγήσεις
ύψους 1.808.706,50 ευρώ.
Ως προς τα έξοδα οι δαπάνες που ενταλματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν ανήλθαν στο ποσό των
32.890.319,29 ευρώ και αυτές περιγράφονται ανά κατηγορία στον πίνακα που ακολουθεί:
Κωδικός
Περιγραφή
Πληρωθέντα
Λογαριασμού
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
02
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
32.890.319,29
02.00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
9.078.517,84
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
02.10
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.998.366,33
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
02.15
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
6.465.122,01
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
02.20
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
4.224.987,84
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
02.25
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
20.183,00
02.30
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
5.201.343,72
02.35
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
602.828,47
02.40
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
618.350,23
02.45
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
93.565,74
02.50
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
270.864,38
02.70
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
60.336,81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ
02.80
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
4.255.852,92
02.90
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
0,00
Γενικά Σύνολα :
32.890.319,29
Τα χρέη του Δήμου που μεταφέρθηκαν στη νέα χρήση ανήλθαν στο σύνολό τους στο ποσό των 629.584,68
ευρώ, εκ` των οποίων :
A) Ποσό ύψους 117.420,54 ευρώ, αφορούσε εκδοθέντα χρηματικά εντάλματα τα οποία παρέμειναν
ανεξόφλητα λόγω μη προσκόμισης απαιτούμενων δικαιολογητικών (φορολογική & ασφαλιστική
ενημερότητα). Από αυτά ποσό 58.467,39 ευρώ, αφορούσε δαπάνες έκτακτες ειδικευμένες ``ΘΗΣΕΑ`` και
ποσό 58.953,15 ευρώ, αφορούσε τακτικές δαπάνες όπως προμήθειες – μισθοδοσίες κα.
Β) Ποσό ύψους 512.164,14 ευρώ, αφορούσε παραστατικά και δικαιολογητικά πληρωμών τα οποία
προσκομίστηκαν στην οικ. υπηρεσία κατά τη λήξη του οικονομικού έτους με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη
η ενταλματοποίησή τους όπως και ο έλεγχος τους από την υπηρεσία επιτρόπου.Από αυτά ποσό 209.358,29
ευρώ, αφορούσε δαπάνες έκτακτες ειδικευμένες ``ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑΣ`` ποσό 24.661,50 ευρώ, αφορούσε
δαπάνες έκτακτες ανιδείκευτες ``ΣΑΤΑ`` και ποσό 278.144,35 αφορούσε τακτικές δαπάνες όπως
προμήθειες – μισθοδοσίες κα.
Το ταμειακό υπόλοιπο που μεταφέρθηκε στη νέα χρήση οικονομικού έτους 2014 ανήλθε στο ποσό των
3.830.784,82 ευρώ.
Β) Η απόφαση αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός δύο μηνών και το αργότερο
πέντε (5) μέρες μετά τη λήξη του. Η απόφαση θα συνοδεύεται από σχετική έκθεση της Οικονομικής
επιτροπής, το ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2013. Σημειώνεται ότι ο ισολογισμός και τα
αποτελέσματα χρήσεως πριν την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο ελέγχονται από έναν ορκωτό
ελεγκτή – λογιστή ( άρθρο 163 του Ν. 3463/06)
Γ) Προελέγχει τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης 2013 τα οποία εμφανίζονται ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

109.627,06

109.512,21

114,85

109.627,06

109.345,98

281,08

109.627,06

109.512,21

114,85

109.627,06

109.345,98

281,08

5.550.040,84

5.230.935,15

319.105,69

5.372.923,52

5.158.508,30

214.415,22

5.550.040,84

5.230.935,15

319.105,69

5.372.923,52

5.158.508,30

214.415,22

27.392.790,75

0,00

27.392.790,75

27.003.516,35

0,00

27.003.516,35

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις
1.Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα ‐ Οικόπεδα
1α. Πλατείες‐Πάρκα‐Παιδότοποι κοινής χρήσεως
1β. Οδοι‐Οδοστρωματα κοινής χρήσεως
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

8.708.941,20

2.573.313,00

6.135.628,20

4.956.028,38

2.080.545,45

2.875.482,93

27.313.798,81

10.992.175,32

16.321.623,49

26.890.645,27

8.743.650,17

18.146.995,10

5.544.350,76

2.311.211,44

3.233.139,32

5.544.350,76

1.849.367,20

3.694.983,56

2.
Ορυχεία,Μεταλλεία,Λατομεία,Αγροί,Φυτείες,Δάση

12.513.402,61

0,00

12.513.402,61

12.513.402,61

0,00

12.513.402,61

3. Κτίρια & Τεχνικά έργα

34.545.223,51

17.156.914,83

17.388.308,68

33.949.714,72

15.782.141,34

18.167.573,38

3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

4.685.070,70

1.834.061,62

2.851.009,08

4.685.070,70

1.444.830,10

3.240.240,60

3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής
χρήσεως

2.412.587,10

1.582.160,01

830.427,09

2.395.904,12

1.448.523,58

947.380,54

3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

6.133.219,30

3.918.532,24

2.214.687,06

5.748.935,80

3.528.375,09

2.220.560,71

4. Μηχανήματα‐τεχν.εγκατ.& λοιπός μηχανολ.
Εξοπλισμός

1.274.338,42

805.979,83

468.358,59

1.234.525,06

708.569,23

525.955,83

5. Μεταφορικά μέσα

2.098.234,47

1.207.148,54

891.085,93

2.100.163,15

1.008.967,50

1.091.195,65

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

4.002.554,03

2.703.450,48

1.299.103,55

3.684.115,44

2.412.824,33

1.271.291,11

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

6.199.109,47

0,00

6.199.109,47

6.864.244,35

0,00

6.864.244,35

142823621,13

45084947,31

97738673,82

137570616,71

39.007.793,99

98.562.822,72

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

148.373.661,97

50.315.882,46

98.057.779,51

142.943.540,23

44.166.302,29

98.777.237,94

ΙΙΙ. Τιτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες
Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις

2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
Μείον Προβλέψεις για υποτίμηση

3.277.150,58
358.316,96

3.277.150,58
2.918.833,62

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

367.288,93

2.909.861,65

2.918.833,62

2.909.861,65

100.976.613,13

101.687.099,59

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα υλικά,
ανταλλακτικά και
είδη συσκευασίας

13.335,66

13.335,66

15.216,51

13.335,66

15.216,51
15.216,51

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & Υπηρεσιών

2.826.467,07

4.Επισφαλείς‐επίδικες απαιτήσεις & χρεώσεις

1.293.426,86

Μείον:Προβλέψεις (44.11)

1.293.426,86

5. Χρεώστες Διάφοροι
6.Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

2.186.494,66
1.293.426,86
1.293.426,86

1.694.228,05

951.642,30

96.235,94

338.439,91

4.616.931,06

3.476.576,87

31.167,31

37.938,64

3.702.334,84

4.118.203,84

3.733.502,15

4.156.142,48

8.363.768,87

7.647.935,86

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

1.129.344,16

1.651.943,78

1.129.344,16

1.651.943,78

110.469.841,01

110.987.260,31

40.841.125,54

42.419.482,61

3.266.116,53

3.266.116,53

44.107.242,07

45.685.599,14

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμ.
Ασφαλειών

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως
2013

Ποσά Κλειόμενης
Χρήσεως 2012

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο

51.026.164,19

50.495.521,05

2.501.164,62

2.492.192,65

175.153,12

178.145,68

44.325.345,62

44.845.782,30

47.001.663,36

47.516.120,63

ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις
επενδύσεων‐Δωρεές παγίων
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων
3. Δωρεές παγίων
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

ΙV. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο χρήσεως πλεόνασμα/έλλειμμα εις νέο

178.985,68

‐41.266,59

71.143,11

112.409,70

250.128,79

71.143,11

98.277.956,34

98.082.784,79

από την υπηρεσία

383.977,49

383.977,49

2.Λοιπές προβλέψεις

4.892.808,38

4.892.808,38

5.276.785,87

5.276.785,87

111.926,10

133.763,91

5.663.667,79

5.663.667,79

5.775.593,89

5.797.431,70

464.200,29

1.162.621,15

35.920,96

58.456,50

1.463,62

5.632,12

22.107,97

20.432,47

34.713,56

179.584,63

558.406,40

1.426.726,87

Υπόλοιπο πλεονάσματος/ελλείματος προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+AIV)

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών
3. Δάνεια Ταμιευτηρίων

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους ‐ τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
8. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

6.334.000,29

7.224.158,57

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων

163.077,52

186.175,59

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

418.020,99

217.355,49

581.098,51

403.531,08

110.469.841,01

110.987.260,31

40.841.125,54

42.419.482,61

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
6. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού
7. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμ. Ασφαλειών

3.266.116,53

3.266.116,53

44.107.242,07

45.685.599,14

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ‐31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2013

Ποσά
κλειόμενης χρήσεως 2012

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

5.495.144,25

5.552.375,98

2. Έσοδα από φόρους‐εισφορές‐πρόστιμα‐προσαυξήσεις

1.699.558,31

1.469.375,43

3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό

16.666.284,07

19.540.151,51

Σύνολο

23.860.986,63

26.561.902,92

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών

21.034.581,75

21.637.158,68

2.826.404,88

4.924.744,24

469.710,69

298.146,09

3.296.115,57

5.222.890,33

Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα (επιχορηγήσεις‐λοιπά)
Σύνολο
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

7.893.797,10

8.416.598,30

3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων

47.299,96

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως

7.941.097,06

207.350,50

8.623.948,80

‐4.644.981,49

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

34.498,10

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

344.258,40

Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως

‐3.401.058,47
31.284,59

‐309.760,30

392.287,77

‐361.003,18

‐4.954.741,79

‐3.762.061,65

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

4.675.784,03

3.509.868,68

752.562,12

971.170,55

5.428.346,15

4.481.039,23

32.111,48

1.003,99

262.507,20

416.740,92

Mείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλεψεις για έκτακτους κινδύνους

0,00

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)

5.133.727,47

342.499,26

3.720.795,06

178.985,68

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

6.151.675,08

Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

6.151.675,08

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ

‐41.266,59
5.259.461,95

0,00

5.259.461,95

0,00

178.985,68

‐41.266,59

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα/‐έλλειμμα) χρήσεως
(+) ή (‐) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων
Πλεόνασμα/‐Έλλειμμα εις νέο

Ποσά

Ποσά

κλειόμενης

κλειόμενης

χρήσεως 2013

χρήσεως 2012
178.985,68

‐41.266,59

71.143,11

112.409,70

250.128,79

71.143,11

Δ) Η απόφαση αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο .Η απόφαση συνοδεύεται από
σχετική έκθεση της Οικονομικής επιτροπής, το ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2013.
Σημειώνεται ότι ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως πριν την υποβολή τους στο Δημοτικό
Συμβούλιο ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ( άρθρο 163 του Ν. 3463/06)».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδη ο οποίος
είπε: «Το κλείσιμο του ταμείου 31/12/14 ήταν θετικό και ένα ποσό άνω των 3.000.000 από την χρήση του
2013 περνάει στο 2014 και όλα αυτά χωρίς να φτάσουμε στο σημείο να δανειστούμε, ούτε 1 ευρώ
δανεισμός, χωρίς να επιβάλλουμε κανένα καινούργιο φόρο παρά τις προτροπές των αρμοδίων Υπουργείων
και χωρίς να αυξήσουμε κανένα δημοτικό φόρο και κανένα δημοτικό τέλος. Αυτό δε, είχε ως αποτέλεσμα ο
Δήμος να είναι ένας από τους Δήμους που δεν βρισκόταν υπό την επιτήρηση του Υπουργείου Εσωτερικών,
διότι όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι Δήμοι βρίσκονται κάτω από αυτήν την επιτήρηση, έχουν περικοπές
στις επιχορηγήσεις για να ξοφλήσουν υποχρεώσεις και τους δίνονται αποκλειστικά και μόνο τα χρήματα τα
απολύτως απαραίτητα, για την πληρωμή των υπαλλήλων και των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία.
Έχουμε πάρα πολλούς Δήμους πρέπει να σας πω που μετά από παρεμβάσεις και του ίδιου του
Πρωθυπουργού, φτάσαμε στο σημείο να δίνονται κάποια χρήματα από το Υπουργείο Οικονομικών για να
πληρωθούν αποκλειστικά και μόνο οι υπάλληλοι. Εμείς τέτοια θέματα και προβλήματα δεν αντιμετωπίσαμε
και νομίζω πως και στο μέλλον θα είμαστε ένας από τους Δήμους τους νοικοκυρεμένους χωρίς να έχουμε
μεγάλα ανοίγματα και χωρίς να έχουμε μεγάλες δανειακές υποχρεώσεις».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Ανταμπούφη Νικόλαος ο
οποίος είπε: «Δεν θα πω πολλά πράγματα και φυσικά δε μπορεί να γίνει εύκολα μία τοποθέτηση όσο αφορά
τα λογιστικά γιατί λογιστικά είναι ξεκάθαρο το ζήτημα και η εγγύηση των Ορκωτών λογιστών και οι
υπηρεσίες του Δήμου που ξέρουμε ότι τόσα χρόνια κάνουν μια άρτια εργασία πάνω σ’ αυτό εδώ το ζήτημα,
εγγυώνται το καλό αποτέλεσμα. Όμως εάν γίνεται συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο για ένα τέτοιο θέμα,
δεν γίνεται για να εγκριθούν οι λογιστικοί πίνακες παρά για να μπορέσει να ενημερωθεί όλο το σώμα γύρω
από αυτή την διαδικασία και να γίνουν και αυτές οι ερωτήσεις που κάνουμε εμείς που δεν έχουμε την
ευκαιρία να δούμε καθημερινά τη πορεία των οικονομικών του Δήμου αλλά και να αναρτηθούν ζητήματα.
Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος έτσι όπως ευημερούν οι αριθμοί έτσι όπως παρουσιάστηκε στον δήμο της
Ξάνθης. Γιατί εκείνο που όλους μας ενδιαφέρει είναι το τελικό αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα που
λαμβάνουν οι συμπολίτες μας είτε από τις υπηρεσίες είτε από τις καθημερινές του παρεμβάσεις. Και εκείνο
που μπορούμε σίγουρα να πούμε είναι ότι τα τελευταία 4 χρόνια όχι πάντα με υπαιτιότητα του Δήμου γιατί
ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση της χώρας, οι παρεμβάσεις και οι επεμβάσεις του Δήμου στη
καθημερινότητα των πολιτών για τη βελτίωσή της δεν είναι στο βαθμό που θα έπρεπε. Έτσι λοιπόν δε
μπορεί κανείς να είναι ευχαριστημένος. Ούτε εμένα μου λέει και πολλά πράγματα ότι 4 χρόνια εφαρμόστηκε
ο Καλλικράτης, ναι εφαρμόστηκε και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Δε νομίζω ότι μπορεί να είναι κανείς
εύκολα ευχαριστημένος από αυτά εδώ τ’ αποτελέσματα. Ούτε νομίζω ότι μπορεί να έχει ως σημαία το όποιο
συμμάζεμα των οικονομικών. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε η ίδια τοπική αυτ/ση να φροντίσει με τα δικά
της τα μέσα να κάνει και να μην έχει την «ανάγκη» όλων αυτών των φορέων και του υπουργείου που
ανέφερε και ο κ. Δήμαρχος. Ούτε όμως εμένα με κάνει αισιόδοξο και η αντίληψη που λέει: «αυτά μας
αφήσανε δεν μας έδωσαν παραπάνω και εμείς τα διαχειριστήκαμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσαμε.
Δε νομίζω ότι οι προσδοκίες του κόσμου ο οποίος επιλέγει τους τοπικούς άρχοντες είναι να διαχειριστούν
αυτά που θα τους δώσουν. Άλλες είναι οι προσδοκίες του κόσμου. Και εκεί δεν έχουμε ανταπόκριση
απέναντι σ’ αυτό εδώ το ζήτημα. Δεν έχω κλείνοντας να μην παρατηρήσω γι’ αυτό που ρώτησα πριν και
εξακολουθεί να μου κάνει εντύπωση. Το 50% όπως ομολογήθηκε μέχρι τώρα των δανείων της ΔΕΥΑΞ
πληρώνεται από τον Δήμο της Ξάνθης. Τι κάνει δηλαδή η ΔΕΥΑΞ; Και τι κάνουμε μ’ αυτό εδώ το ζήτημα;
Εμφανίστηκε και σε άλλους ισολογισμούς και κάθε χρόνο εμφανίζεται μεγαλύτερο. Ενδεχομένως και του
χρόνου σε μια τέτοια παρόμοια συζήτηση θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Αν συνυπολογίσουμε και τα
αποτελέσματα που υπάρχουν από τα ένδικα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν και από τους εργαζόμενους και
από τις απαιτήσεις που υπάρχουν από την εταιρία. Υπάρχει ζήτημα όπως καταλαβαίνετε και το δείχνει και
αυτός εδώ ο ισολογισμός. Εν πάση περιπτώσει ο ισολογισμός αυτός είναι μέρος των συνολικών
οικονομικών αποφάσεων που παίρνονται όπως είναι ο προϋπολογισμός όπως είναι ο υπολογισμός μέσα σε
μια ολόκληρη χρονιά όλης της οικονομική πολιτικής και εφαρμογής της δημοτικής αρχής, σ’ αυτές τις
επιλογές και όχι στα λογιστικά ζητήματα είχαμε εκφράσει από την αρχή τη διαφωνία μας και σύμφωνα μ’
αυτήν εδώ την στάση καταψηφίζουμε και τον σημερινό ισολογισμό στο πολιτικό του μέρος βέβαια»
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Κολλάρο Γεώργιο ο οποίος
είπε: «Επειδή αυτή η κουβέντα με τους προϋπολογισμούς και τους ισολογισμούς είναι σχετικά μια μίζερη
κουβέντα θα μείνω λίγο στο πιο θεωρητικό κομμάτι και θα θυμίσω και μερικά πράγματα που αφορούν τον
Δήμο μας. Το θεωρητικό είναι ότι δε μπορείς να έχεις ένα εποικοδόμημα που θα είναι πάρα πολύ καλό όταν
η βάση δεν είναι καλή. Και η βάση είναι ότι σε όλη τη ζωή μας είναι τα οικονομικά. Επομένως πώς μπορεί
να πεί κανείς ότι είναι λογικό να πεθαίνουν άνθρωποι στα 50 τόσα τους επειδή η ΔΕΗ τους έκοψε το ρεύμα
και από την άλλη να ισχυρίζονται ότι όλα πηγαίνουν καλά στα οικονομικά μας. Πώς μπορεί να λέει ότι
παράγουν εκατομμύρια και το παίρνουνε λίγοι και αυτό είναι καλό και από την άλλη μεριά να καλούμαστε
να κλείσουμε θεσμούς, δομές που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Επομένως ο
ισολογισμός κάθε χρόνο θα έχει από τη μια μεριά δεν τη λέω ενθουσιώδη αλλά έτσι ευχάριστη νότα ότι τα
καταφέραμε και πράγματι έτσι έγινε, διαχειριστικά πήγαμε καλά και από την άλλη θα έχει και μια γκρίνια

που για μένα δεν είναι λογική να υπάρχει, διότι το σύστημα είναι έτσι που αν δεν το καταλαβαίνεις μπορεί
να γκρινιάζεις, αν καταλαβαίνει ότι έτσι θα πάνε τα ζητήματα θα πρέπει να σταματήσεις και τη γκρίνια. Εγώ
να πω ότι είναι ένας αριθμός που εάν θέλει κανείς να τον αναζητήσει ΒΛ4ΤΩΚ8-5Ρ3, μπορεί να ακούγεται
σαν password για να μπει σε κάποιο κλειδωμένο πρόγραμμα όμως δεν είναι τίποτα άλλο παρά το
απόσπασμα των πρακτικών στη διαύγεια από την αντίστοιχη δουλειά που έγινε πέρυσι στις 10 του μήνα και
όχι στις 28 που είμαστε σήμερα όμως και τότε οι παρόντες ήταν 24 παραλίγο και φέτος να ήμασταν σε
εκείνο τον αριθμό κοντά και είχε προηγηθεί η ομιλία του κ. Πούλιο, δεν θα την αναπτύξω ολόκληρη εδώ
αλλά παίρνοντας τον λόγο μετά είπα μερικά πράγματα που νομίζω ότι αν τα ξαναδιαβάσει κανείς ισχύουν
απόλυτα και σήμερα. Δεν έχει κανένα δικαίωμα η δική μας παράταξη ν’ αλλάξει άποψη σε σχέση με τα
προηγούμενα που είπαμε ότι η διαχείριση έγινε πάρα πολύ καλά. Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τον
διαχειριστή. Ίσως και ο προλαλήσας κάτι τέτοιο να εννοούσε πριν ότι οι αριθμοί δεν είναι μαγειρεμένοι
είναι αυτοί που είναι. Όμως συζητάμε για έναν Δήμο που έχει στα χέρια του περίπου 60.000 ανθρώπους, μ’
έναν προϋπολογισμό ή ισολογισμό ή πείτε τον όπως θέλετε που δεν είναι ούτε το μισό δηλαδή ούτε ένα
500αρικο στον κάθε άνθρωπο και ερχόμαστε τώρα να συζητήσουμε για τα 29 εκ που ήταν συν ή πλην αν
καλά τα κάναμε ή δεν τα κάναμε. Εγώ πέρυσι εξέφρασα την αντίθεσή μου με τον τρόπο που
διαχειριζόμαστε τα πράγματα γιατί αυτός ο διαχειριστής θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερος αν είχε και
μια απαίτηση παραπάνω και δεν αρκούνταν σ’ αυτά που έρχονται από τη κεντρική εξουσία γιατί κακά τα
ψέματα τους έχει τους Δήμους και τους αξιοποιεί για να περνάει πολιτικές και να προωθεί ζητήματα χωρίς
να θίγεται η ίδια πολύ άμεσα. είχαμε τα ζητήματα μεταφοράς των μαθητών ευτυχώς στο Δήμο μας όχι τόσο
έντονα, αλλά στο νομό υπήρχαν, είχαμε ζητήματα με αθλητικούς χώρους που δυσκολεύονται να
λειτουργήσουν, είχαμε τις σχολικές επιτροπές που παιδεύονταν να φέρουν λίγο πάνω λίγο κάτω, τα
κατάφεραν τελικά επειδή ήταν καλοί οι διαχειριστές και το ξέρω από μέσα, όμως αυτή η διαχείριση ήθελε
να είναι λίγο πιο απαιτητική ώστε να μπορεί να τα φέρει βόλτα λίγο καλύτερα. Έχει ανάγκες πολλές ο
δήμος. Και έχει ανάγκες όχι μόνο στο ανθρώπινο κομμάτι που όλοι το καταλαβαίνουμε, οι άνθρωποι έχουνε
φτωχύνει σε σχέση με το 2012 και αν μιλήσουμε την ίδια περίοδο και του χρόνου θα είναι ακόμα χειρότερα
και το ξέρουμε γιατί αυτό που έχει τρέξει μέχρι τώρα δυστυχώς δεν είναι σ’ ένα λαμπερό παράθυρο.
Χρειάζεται μια ένταση των προσπαθειών και από τους ανθρώπους που μένουν στο δήμο όχι μόνο απ’ όσους
είμαστε εδώ στα έδρανα. Να υπάρξει σημαντικότερη κινητοποίηση ώστε να βρεθούν χρήματα για τις
ανάγκες και για έργα, έχουμε και στο τεχνικό πρόγραμμα ζητήματα. Θα καταψηφίσουμε τον ισολογισμό με
τη λογική που είπαμε και πριν ότι είναι ένας ισολογισμός που πατάει σε μια λογιστική λογική η οποία αλλού
είναι καλή αλλού χειρότερη στο Δήμο Ξάνθης εμείς λέμε ότι ήταν αρκετά καλή αλλά ακριβώς επειδή εμείς
δεν συμφωνούμε μ’ αυτή τη λογική θα καταψηφίσουμε»
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Βορίδη Δημήτριο ο οποίος
είπε: «Όσο αφορά τα λογιστικά τα διαβάζει κανείς και λέει ότι όντως έχει πετύχει ο ισολογισμός όλα έγιναν
βάσει Καλλικράτη και πάντοτε έχω δώσει συγχαρητήρια στις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου που τα
καταφέρνουνε πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα όμως η δικιά μου η δουλειά εδώ είναι καθαρά πολιτική.
Όταν ένας δήμος δεν είναι μία εταιρία να ελέγξω πώς πήγαν τα λογιστικά υπάρχουν οι ορκωτοί λογιστές και
ίσως και άλλοι. Εγώ θα ελέγξω εάν η διαχείριση των 30-35εκ..... και αυτή η διαχείριση βλέπω ότι δεν
άλλαξε και πολλά πράγματα στο Δήμος μας. Ν’ αναφέρω τη καθαριότητα, τα’ αδέσποτα, το πρόβλημα που
προκλήθηκε στο κυκλοφοριακό από τη πλατεία, φωτισμοί που δεν υπάρχουν σε πολλά σημεία, την
εκμετάλλευση των ακινήτων αναπτυξιακές πρακτικές ενώ αντιθέτως πολλές φορές αυτά τα χρήματα τα
οποία σαφώς και δεν μας ανήκουν, δεν τα παράγουμε εμείς, εμείς τα διαχειριζόμαστε έχουνε δοθεί για να
γίνουν και μια και δυο φορές ασφαλτοστρώσεις στα ίδια σημεία, να χτιστούνε κτίρια που δεν έχουνε καμία
χρησιμότητα, δεν δόθηκαν σε παιδικές χαρές, οι πινακίδες των δρόμων λείπουν, η πολιτική που
ακολουθήσατε σαν αιρετοί μου δείχνουν έναν ισολογισμό ότι ο Δήμος απέτυχε στη διαχείριση αυτών των
χρημάτων και αυτός είναι ο τελικός στόχος. Από αυτή τη διαχείριση δεν καλυτέρευσε η ζωή μου και η ζωή
των δημοτών. Για τον λόγο αυτό ναι μεν οικονομικά είναι σωστά και ξαναλέω συγχαρητήρια στις
οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου αλλά πολιτικά δε μπορώ ν’ αποδεχθώ αυτόν τον απολογισμό»
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στη δημοτική σύμβουλο κ. Πατσίδου Δέσποινα η οποία
είπε: «Πολλές φορές έχω τοποθετηθεί αναλυτικά επί των οικονομικών στοιχείων σήμερα δεν έκανα τον
κόπο να τα μελετήσω τόσο καλά γιατί πραγματικά τα νούμερα δεν μ’ ενδιαφέρουν πλέον. Μέσα σ’ αυτά τα
άλλα εγώ δε μπορώ να συνταχθώ με τους υπόλοιπους και να συγχαρώ ούτε τους υπαλλήλους ούτε τους
αιρετούς εδώ που ασχολήθηκαν γιατί έχω τις επιφυλάξεις μου. Θα μεταφέρω απλά μια που είναι και από τα
τελευταία συμβούλια και αυτά που είπε και ο κ. Βορίδης και πολύ σωστά τα ανέπτυξε την εικόνα που έχουν
οι συνδημότες μας και όλα αυτά που λέγονται τριγύρω μας. ότι η πόλη είναι σκοτεινή και βρώμικη ότι
υπάρχει μεγάλος και ασαφής αριθμός δημοτικών υπαλλήλων ότι έχουμε το πιο ακριβό νερό και αβέβαιης
ποιότητας, ότι έχουμε έργα χωρίς παραλαβή ότι έχουμε χρεωμένα ΝΠ με υπέρογκα ποσά που με το έτσι
θέλουμε να τα περάσουμε ή τα περάσαμε στο Δήμο ενώ αυτά θα έπρεπε να καταλογιστούν στους υπαίτιους
και τους ξέρουμε ποιοι είναι και είναι εύκολο να γίνει αυτό, τεράστια κονδύλια για γιορτές που δεν ξέρουμε
τελικά τι αφήνουν στη πόλη, μια Παλιά Πόλη σε καθεστώς ομηρίας που ολόκληρη παρανομεί είδαμε
μάλιστα και επαγγελματία να έρχεται να μιλάει με τρόπο ανεπίτρεπτο κατά τη γνώμη μου και να συνεχίσει
να παρανομεί καθιστώντας ανύπαρκτη τη δημοτική αρχή, πλήρη εκμετάλλευση δρόμων και πεζοδρομίων
από επαγγελματίες, επιχειρηματίες σε καθεστώς ομηρίας και άλλους με ευνοϊκή μεταχείριση, έχω λοιπόν
την αίσθηση ότι όλη αυτή η αναρχία που διέπει τη πόλη μας δίνει την αίσθηση ότι η πόλη παρανομεί
συνεχώς. Μας καλείται λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για νούμερα που για μένα έχουν ελάχιστη σημασία

όταν όλα αυτά δεν έχουν αποτέλεσμα στη καθημερινότητα των δημοτών. Παρά ότι εγώ αποστασιοποιήθηκα
από τη τοπική αυτ/ση έχοντας αγανακτήσει γιατί βρέθηκα αντιμέτωπη με μεγάλα συμφέρονται και αδιέξοδα
που θέλει ιδιαίτερες ικανότητες να τα’ αντιληφθεί αρχικά κανείς και μετά να τα αντιμετωπίσει και
αποδείχθηκε ότι δεν τις έχω και ούτε είμαι διατεθειμένη να τις έχω, παρόλα αυτά τα λέω αυτά γι’ αυτούς
που έρχονται τώρα και τους προειδοποιώ σήμερα λέγοντάς τους ότι η ωραία μέχρι τώρα εποχή τελείωσε
ξεκινάει μια νέα εποχή, που πιθανώς αυτή η καλή διαπαραταξιακή συνεννόηση που υπήρχε να σταματήσει,
σίγουρα δε η δικαιοσύνη έχει γίνει ακόμα πιο αυστηρή και το διαδίκτυο είναι γεμάτο με αποφάσεις και
ποινικές κυρώσεις σε αιρετούς και υπαλλήλους που δεν τηρούν το νόμο. Αισιοδοξώ όμως ότι αυτά τα νέα
πρόσωπα που θα ‘ρθούν θα τηρήσουν περισσότερο το νόμο και να είναι σίγουροι ότι έτσι μεταχειρίζοντας
τους δημότες με ίσα μέτρα και σταθμά θα βελτιωθεί αυτή η ζωή της πόλης. Τέλος θέλω να κλείσω με μια
ερώτηση να μου πουν οι υπηρεσίες ποιο έννομο αγαθό των συνδημοτών μας βελτιώθηκε με όλα αυτά τα
οικονομικά στοιχεία όταν αυτοί οι συνδημότες μας πληρώνουν τα κινητά τηλέφωνα, τους αντιδημάρχους τα
ακριβά τέλη, πληρώνουν το ακριβό νερό, πού βελτιώθηκε λοιπόν η καθημερινότητά τους και ποιο έννομο
αγαθό βελτίωσε ο Δήμος τη χρονιά που πέρασε».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδη ο οποίος
είπε: «Δυστυχώς οι δημοτικοί σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης όλοι ήταν εκτός θέματος. Ίσως δε μπορούν να
παραδεχτούν αν και το ξέρουν δεν γεννάται θέμα, τη σωστή οικονομική λειτουργία του Δήμου. Μάλιστα
κάποιοι, κάποια, είχαν την ευκαιρία να λαϊκίσουν. Δεν θα απαντήσω σ’ αυτό το θέμα, θέλω μόνο να πω πως
δυστυχώς είναι αδιόρθωτοι και δεν πήραν και το μήνυμα και των τελευταίων δημοτικών εκλογών. Θέλω
μόνο να σταθώ για τη ΔΕΥΑΞ. Η χρηματοδότηση της ΔΕΥΑΞ με την αποπληρωμή μέρους των δανείων
υποχρεώσεων που έχει η επιχείρηση αυτή, δείχνει επιπλέον θα έλεγα των οικονομικών στοιχείων τη σωστή
οικονομική διαχείριση του Δήμου. Σκεφτείτε να μη μπορούσε ο Δήμος να καλύψει μέρος των δανειακών
υποχρεώσεων της ΔΕΥΑΞ. Ακόμη να τονίσω πως με το να πυροβολούμε συνεχώς τη ΔΕΥΑΞ και
περιέργως θα έλεγα ίσως ανοίγουμε τον δρόμο σ’ αυτό που όλοι επίσημα λέμε, πως δεν πρέπει να γίνει. η
επιχείρηση αυτή να πέσει σε χέρια ιδιωτών. Ας σταματήσουμε λοιπόν. Η ΔΕΥΑΞ είναι μία επιχείρηση
100% του Δήμου. Η Ξάνθη μεγάλωσε κυρίες και κύριοι. Πριν 15-20 χρόνια μιλούσαμε για μία πόλη, για
έναν Δήμο κάτω των 40.000 κατοίκων. Σήμερα έχουμε 70.000. Το 1999 που ήρθα στον Δήμο και το 2000
και το 2001 είχαμε προβλήματα υδροδότησης. Θυμηθείτε μη ξεχνάτε. Τις συνεχείς διακοπές που είχαμε
διότι δεν έφτανε το νερό. Σήμερα χάρη στις πολύ μεγάλες επενδύσεις που έκανε η ΔΕΥΑΞ δεν έχουμε
τέτοια προβλήματα. Ο βιολογικός καθαρισμός. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια που αναγκαζόταν η
Νομαρχία να βάζει πρόστιμα στον Δήμο γιατί δεν γινόταν η σωστή επεξεργασία. Και δεν μπορούσε να γίνει.
Είχαμε έναν βιολογικό καθαρισμό που εξυπηρετούσε ανάγκες 35000 κατοίκων του Δήμου. Σήμερα με τις
επενδύσεις που έχουν γίνει έχουμε φτάσει και ξεπεράσει τις 80000. Στον Δήμο σταδιακά ήρθαν διάφορες
κοινότητες. Δέκα μικρότεροι βέβαια οργανισμοί τοπικής αυτ/σης. Οι οποίοι είχαν πάρα πολλές ελλείψεις
στο τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης. Έπρεπε λοιπόν να γίνουν μία σειρά σοβαρών παρεμβάσεων από τη
ΔΕΥΑΞ. Η οποία ΔΕΥΑΞ κουβαλούσε και μία σειρά υποχρεώσεων δανείων από παλαιότερα χρόνια διότι ο
βιολογικός καθαρισμός και το σύστημα αποχέτευσης όπως γνωρίζετε έγινε περίπου πριν από 20-25 χρόνια.
Και δεν υπήρχαν τότε οι δυνατότητες που έχουμε ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Θυμάμαι επειδή ήμουν στο
νομαρχιακό συμβούλιο τα πρώτα χρόνια η ΔΕΥΑ πλήρωνε το 70% της αξίας των έργων που έκανε και
χρηματοδοτείτο από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 30%. Στη συνέχεια κάποια στιγμή άλλαξε αυτή η
σχέση και έγινε 70% επιδότηση και 30% από τα έσοδα της ΔΕΥΑΞ. Τα τελευταία χρόνια με το 3ο ΚΠΣ το
ΕΣΠΑ μπήκε σ’ αυτά τα προγράμματα η ΔΕΥΑΞ και έκανε τις επενδύσεις εγκαίρως θα πρέπει να πω ώστε
σήμερα να μη μιλάμε για ανεπάρκεια ύδατος. Και μάλιστα η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι
αρκετά ικανοποιητική. Δε μπορεί όμως να μην καταβάλει το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ 23% είναι μία δαπάνη, η οποία
δεν χρηματοδοτείται και δεν αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το 23% όταν κάνεις μία
επένδυση που κάναμε 6εκ€ στο βιολογικό όπως καταλαβαίνεται είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Διότι πέρα
από τον καινούριο βιολογικό κάναμε και εκσυγχρονισμό του παλιού. Αλλά και σε όλα τα άλλα έργα που
κάναμε και στη πόλη και στις δημοτικές κοινότητες αλλά και τα τελευταία χρόνια και στη περιοχή της
Σταυρούπολης, όπου επίσης υπάρχει μεγάλη ανάγκη για να κάνουμε έργα. Θέλω να κλείσω αυτό το θέμα
και πάλι τονίζοντας η ΔΕΥΑΞ είναι ο Δήμος Ξάνθης. Είναι ένα κομμάτι του Δήμου. Το ότι ο Δήμος μπορεί
να τη χρηματοδοτήσει για να καλύψει ένα μέρος των υποχρεώσεών της νομίζω πως είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση διότι αλλιώς θα έπρεπε η ΔΕΥΑΞ για να μπορέσει ν’ ανταποκριθεί ν’ ανεβάσει τα τιμολόγια
παροχής υπηρεσιών των συνδημοτών μας. κάτι όμως που κανείς δεν το θέλει. Και παρά τη γκρίνια που
επικρατεί επιτρέψτε να τονίσω πως τα τελευταία 7 χρόνια δεν έχει κάνει τη παραμικρή αύξηση. Και κλείνω
με τα αδέσποτα. Φίλε Δημήτρη, αδέσποτα θα υπάρχουν πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να εξαφανιστούν.
Διότι αυτή είναι η ελληνική νομοθεσία. Δυστυχώς είναι παγκόσμια πατέντα αυτή που έχουμε στην Ελλάδα.
Παντού σε όλο τον κόσμο τα αδέσποτα μαζεύονται εάν μέσα σ’ ένα χρονικό διάστημα δε βρεθούν αυτοί οι
οποίοι έχουν αυτά τα ζώα ή κάποιοι που να θέλουν να τα υιοθετήσουν, μέσω της ευθανασίας μειώνονται.
Στην Ελλάδα όμως όλα όσα μαζεύουμε το μόνο που κάνουμε είναι να τα στειρώνουμε και στη συνέχεια τα
ξαναπάμε στον τόπο από τον οποίο τα πήραμε. Εννέα στα δέκα από αυτά που κυκλοφορούν είναι
στειρωμένα έχουν ελεγχθεί ιατρικά πλην όμως κυκλοφορούν διότι έτσι προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.
Όπως ξέρετε και φέτος κάναμε μία μεγάλη προσπάθεια και με τη βοήθεια ξένου οργανισμού να
ξεπεράσουμε τις 500 στειρώσεις. Είμαστε και ένας νομός που έχει κτηνοτροφία και σε πολλές περιπτώσεις
είναι κάτι που το παρατηρούμε έχουμε μεταφορά αδέσποτων από τη περιφέρεια προς τη πόλη. Μην

πυροβολούμε τις υπηρεσίες του Δήμου και τη Δημοτική Αρχή. Ό,τι μπορεί να γίνει ό,τι προβλέπεται
δυστυχώς αυτό γίνεται».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση και τις
διατάξεις που αναφέρονται σ’ αυτήν καθώς και τις αριθμ.120/2014 και 149/2014 αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τον απολογισμό, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του Δήμου Ξάνθης οικ. έτους 2013
μαζί με το προσάρτημα και την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις αριθμ.120/2014 και
149/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον προέλεγχο του απολογισμού και προέλεγχο
ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως οικ. έτους 2013 του Δήμου, την σχετική έκθεση που
συνετάχθη από την οικονομική επιτροπή για τον απολογισμό οικ. έτους 2013 και από ορκωτό λογιστή –
ελεγκτή για τον ισολογισμό – αποτελέσματα χρήσης 2013 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
προαναφερόμενης απόφασης και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή το οποίο
υπεβλήθη στην αρμόδια υπηρεσία μετά τον σχετικό έλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων
χρήσεως οικ. έτους 2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 163 άρθρο του Ν 3463/06 ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ
27.444.912,33
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ
8.261.493,79
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
1.014.698,09
ΣΥΝΟΛΟ
36.721.104,11
ΕΞΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ
27.368.736,19
ΕΚΤΑΚΤΑ
5.521.583,10
ΣΥΝΟΛΟ
32.890.319,29
Επισημαίνονται τα εξής:
Ο προϋπολογισμός που είχε ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για το οικονομικό έτος 2013 ανερχόταν ως
προς τα έσοδα και τα έξοδα αντίστοιχα στο ποσό των 40.313.728,37 ευρώ και στο ποσό των 43.925.103,33
όπως τελικά διαμορφώθηκε
Από τους απολογιστικούς πίνακες και τη γενική ανακεφαλαίωση παρατηρούμε ότι ως προς τα έσοδα
βεβαιώθηκε ποσό 41.061.090,35 ευρώ και εισπράχθηκε ποσό 36.721.104,11 ευρώ επομένως τα εισπρακτέα
υπόλοιπα ανέρχονται στο ποσό των 4.120.021, 43 ευρώ.
Από το ανωτέρω ποσό εισπρακτέων υπολοίπων
Ποσό 2.975.260,30 ευρώ, προέρχεται από υπόλοιπα παρελθόντων ετών τα οποία εμφανίζονται στον Κ.Α.
06.00.32. Για τα υπόλοιπα αυτά η Οικονομική Υπηρεσία προέβη στη λήψη μέτρων κατά των οφειλετών (
δέσμευση ΑΦΜ) όπως και κατά Κ.Ε.Δ.Ε αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ( κατασχέσεις εις χείρας τρίτου,
κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας) τα οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων εξάντλησε.
Τονίζουμε ότι μέχρι σήμερα κατασχεθέντα κινητά και ακίνητα δεν έχουν εκποιηθεί λόγω του ότι πολλοί εκ
των οφειλετών ανέμεναν τη νομοθετική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δόσεις, η οποία ψηφίστηκε και
ισχύει από τις 14/04/2014.
Το υπόλοιπο ποσό 1.144.761,13 ευρώ αφορά υπόλοιπα βεβαιώσεων του τρέχοντος έτους τα οποία
εμφανίζονται στους κωδικούς αριθμούς:
Κ.Α. 06.00.0 - ΤΑΚΤΙΚΑ - Ποσό 193.523,43 ευρώ.
Κ.Α. 06.00.1 – ΕΚΤΑΚΤΑ – Ποσό 357.567,92 ευρώ.
Κ.Α. 06.00.2 – ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΓΙΑ 1η ΦΟΡΑ – 588.577,46 ευρώ.
K.A. 06.00.4- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – 5.092,32 ευρώ.
Μέρος αυτού προέρχεται από προσφυγές οφειλετών στα αρμόδια δικαστήρια οι οποίες μέχρι σήμερα δεν
έχουν εκδικαστεί. Επίσης μεγάλο μέρος αυτού προέρχεται από επιβληθέντα πρόστιμα πολεοδομικών
παραβάσεων για τα οποία σύμφωνα με διατάξεις του Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης
Δόμησης» δίνεται η δυνατότητα τακτοποίησής τους στην οποία οι περισσότεροι εκ των οφειλετών έχουν
ήδη προβεί. Τέλος και για τις υπόλοιπες οφειλές που γεννήθηκαν το τρέχον έτος από διάφορες αιτίες, οι
οφειλέτες ανέμεναν τη νομοθετική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δόσεις, η οποία ψηφίστηκε και
ισχύει από τις 14/04/2014.
Σημαντικές διαφορές μεταξύ προϋπολογισθέντων ποσών και τελικά βεβαιωθέντων εμφανίζονται στους
παρακάτω κωδικούς αριθμούς:

*Κ.Α. 06.00.0611 « ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών» στον οποίο ενώ προϋπολογίστηκε ποσό
8.229.714,78 ευρώ, βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ποσό 7.241.254,96 ευρώ, λόγω του ότι δεν αποδόθηκε η
Δόση μηνός Δεκεμβρίου (- 988.459,82).
*Κ.Α. 06.00.0619.03 « Παρακρατηθέντες πόροι από ΚΑΠ» στον οποίο ενώ προϋπολογίστηκε ποσό
1.069.500,00 ευρώ, βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ποσό 980.350,25 ευρώ ([-89.149,75).
*Κ.Α. 06.00.1211.02 « Επιχορήγηση για μισθοδοσία ΚΕΠ» στον οποίο ενώ προϋπολογίστηκε ποσό
50.000,00 ευρώ δεν βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε κανένα ποσό ( - 50.000,00).
*Κ.Α. 06.00.1311 « ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών ΣΑΤΑ» στον οποίο ενώ είχε προϋπολογιστεί ποσό
2.681.884,43 ευρώ, βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ποσό 2.156.540,00 (-525.344,43).
*Κ.Α. 06.00.1314 « Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ» στον οποίο ενώ είχε προϋπολογιστεί
ποσό 209.763,38 ευρώ, βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ποσό 54.010,88 ευρώ (-155.752,50).
Από μειώσεις των ανωτέρω κωδικών προήλθε ετήσια μείωση εσόδων από κρατικές επιχορηγήσεις
ύψους 1.808.706,50 ευρώ.
Ως προς τα έξοδα οι δαπάνες που ενταλματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν ανήλθαν στο ποσό των
32.890.319,29 ευρώ και αυτές περιγράφονται ανά κατηγορία στον πίνακα που ακολουθεί:
Κωδικός
Περιγραφή
Πληρωθέντα
Λογαριασμού
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
02
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
32.890.319,29
02.00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
9.078.517,84
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
02.10
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.998.366,33
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
02.15
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
6.465.122,01
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
02.20
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
4.224.987,84
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
02.25
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
20.183,00
02.30
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
5.201.343,72
02.35
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
602.828,47
02.40
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
618.350,23
02.45
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
93.565,74
02.50
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
270.864,38
02.70
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
60.336,81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ
02.80
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
4.255.852,92
02.90
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
0,00
Γενικά Σύνολα :
32.890.319,29
Τα χρέη του Δήμου που μεταφέρθηκαν στη νέα χρήση ανήλθαν στο σύνολό τους στο ποσό των 629.584,68
ευρώ, εκ` των οποίων :
A) Ποσό ύψους 117.420,54 ευρώ, αφορούσε εκδοθέντα χρηματικά εντάλματα τα οποία παρέμειναν
ανεξόφλητα λόγω μη προσκόμισης απαιτούμενων δικαιολογητικών (φορολογική & ασφαλιστική
ενημερότητα). Από αυτά ποσό 58.467,39 ευρώ, αφορούσε δαπάνες έκτακτες ειδικευμένες ``ΘΗΣΕΑ`` και
ποσό 58.953,15 ευρώ, αφορούσε τακτικές δαπάνες όπως προμήθειες – μισθοδοσίες κα.
Β) Ποσό ύψους 512.164,14 ευρώ, αφορούσε παραστατικά και δικαιολογητικά πληρωμών τα οποία
προσκομίστηκαν στην οικ. υπηρεσία κατά τη λήξη του οικονομικού έτους με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη
η ενταλματοποίησή τους όπως και ο έλεγχος τους από την υπηρεσία επιτρόπου.Από αυτά ποσό 209.358,29
ευρώ, αφορούσε δαπάνες έκτακτες ειδικευμένες ``ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑΣ`` ποσό 24.661,50 ευρώ, αφορούσε
δαπάνες έκτακτες ανιδείκευτες ``ΣΑΤΑ`` και ποσό 278.144,35 αφορούσε τακτικές δαπάνες όπως
προμήθειες – μισθοδοσίες κα.
Το ταμειακό υπόλοιπο που μεταφέρθηκε στη νέα χρήση οικονομικού έτους 2014 ανήλθε στο ποσό των
3.830.784,82 ευρώ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

109.627,06

109.512,21

114,85

109.627,06

109.345,98

281,08

109.627,06

109.512,21

114,85

109.627,06

109.345,98

281,08

5.550.040,84

5.230.935,15

319.105,69

5.372.923,52

5.158.508,30

214.415,22

5.550.040,84

5.230.935,15

319.105,69

5.372.923,52

5.158.508,30

214.415,22

27.392.790,75

0,00

27.392.790,75

27.003.516,35

0,00

27.003.516,35

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις
1.Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα ‐ Οικόπεδα
1α. Πλατείες‐Πάρκα‐Παιδότοποι κοινής χρήσεως
1β. Οδοι‐Οδοστρωματα κοινής χρήσεως
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

8.708.941,20

2.573.313,00

6.135.628,20

4.956.028,38

2.080.545,45

2.875.482,93

27.313.798,81

10.992.175,32

16.321.623,49

26.890.645,27

8.743.650,17

18.146.995,10

5.544.350,76

2.311.211,44

3.233.139,32

5.544.350,76

1.849.367,20

3.694.983,56

2.
Ορυχεία,Μεταλλεία,Λατομεία,Αγροί,Φυτείες,Δάση

12.513.402,61

0,00

12.513.402,61

12.513.402,61

0,00

12.513.402,61

3. Κτίρια & Τεχνικά έργα

34.545.223,51

17.156.914,83

17.388.308,68

33.949.714,72

15.782.141,34

18.167.573,38

3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

4.685.070,70

1.834.061,62

2.851.009,08

4.685.070,70

1.444.830,10

3.240.240,60

3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής
χρήσεως

2.412.587,10

1.582.160,01

830.427,09

2.395.904,12

1.448.523,58

947.380,54

3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

6.133.219,30

3.918.532,24

2.214.687,06

5.748.935,80

3.528.375,09

2.220.560,71

4. Μηχανήματα‐τεχν.εγκατ.& λοιπός μηχανολ.
Εξοπλισμός

1.274.338,42

805.979,83

468.358,59

1.234.525,06

708.569,23

525.955,83

5. Μεταφορικά μέσα

2.098.234,47

1.207.148,54

891.085,93

2.100.163,15

1.008.967,50

1.091.195,65

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

4.002.554,03

2.703.450,48

1.299.103,55

3.684.115,44

2.412.824,33

1.271.291,11

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

6.199.109,47

0,00

6.199.109,47

6.864.244,35

0,00

6.864.244,35

142823621,13

45084947,31

97738673,82

137570616,71

39.007.793,99

98.562.822,72

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

148.373.661,97

50.315.882,46

98.057.779,51

142.943.540,23

44.166.302,29

98.777.237,94

ΙΙΙ. Τιτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες
Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις

2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
Μείον Προβλέψεις για υποτίμηση

3.277.150,58
358.316,96

3.277.150,58
2.918.833,62

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

367.288,93

2.909.861,65

2.918.833,62

2.909.861,65

100.976.613,13

101.687.099,59

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα υλικά,
ανταλλακτικά και
είδη συσκευασίας

13.335,66

13.335,66

15.216,51

13.335,66

15.216,51
15.216,51

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & Υπηρεσιών

2.826.467,07

4.Επισφαλείς‐επίδικες απαιτήσεις & χρεώσεις

1.293.426,86

Μείον:Προβλέψεις (44.11)

1.293.426,86

5. Χρεώστες Διάφοροι
6.Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

2.186.494,66
1.293.426,86
1.293.426,86

1.694.228,05

951.642,30

96.235,94

338.439,91

4.616.931,06

3.476.576,87

31.167,31

37.938,64

3.702.334,84

4.118.203,84

3.733.502,15

4.156.142,48

8.363.768,87

7.647.935,86

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

1.129.344,16

1.651.943,78

1.129.344,16

1.651.943,78

110.469.841,01

110.987.260,31

40.841.125,54

42.419.482,61

3.266.116,53

3.266.116,53

44.107.242,07

45.685.599,14

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμ.
Ασφαλειών

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως
2013

Ποσά Κλειόμενης
Χρήσεως 2012

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο

51.026.164,19

50.495.521,05

2.501.164,62

2.492.192,65

175.153,12

178.145,68

44.325.345,62

44.845.782,30

47.001.663,36

47.516.120,63

ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις
επενδύσεων‐Δωρεές παγίων
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων
3. Δωρεές παγίων
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

ΙV. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο χρήσεως πλεόνασμα/έλλειμμα εις νέο

178.985,68

‐41.266,59

71.143,11

112.409,70

250.128,79

71.143,11

98.277.956,34

98.082.784,79

από την υπηρεσία

383.977,49

383.977,49

2.Λοιπές προβλέψεις

4.892.808,38

4.892.808,38

5.276.785,87

5.276.785,87

111.926,10

133.763,91

5.663.667,79

5.663.667,79

5.775.593,89

5.797.431,70

464.200,29

1.162.621,15

35.920,96

58.456,50

1.463,62

5.632,12

22.107,97

20.432,47

34.713,56

179.584,63

558.406,40

1.426.726,87

Υπόλοιπο πλεονάσματος/ελλείματος προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+AIV)

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών
3. Δάνεια Ταμιευτηρίων

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους ‐ τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
8. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

6.334.000,29

7.224.158,57

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων

163.077,52

186.175,59

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

418.020,99

217.355,49

581.098,51

403.531,08

110.469.841,01

110.987.260,31

40.841.125,54

42.419.482,61

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
6. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού
7. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμ. Ασφαλειών

3.266.116,53

3.266.116,53

44.107.242,07

45.685.599,14

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ‐31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2013

Ποσά
κλειόμενης χρήσεως 2012

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

5.495.144,25

5.552.375,98

2. Έσοδα από φόρους‐εισφορές‐πρόστιμα‐προσαυξήσεις

1.699.558,31

1.469.375,43

3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό

16.666.284,07

19.540.151,51

Σύνολο

23.860.986,63

26.561.902,92

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών

21.034.581,75

21.637.158,68

2.826.404,88

4.924.744,24

469.710,69

298.146,09

3.296.115,57

5.222.890,33

Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα (επιχορηγήσεις‐λοιπά)
Σύνολο
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

7.893.797,10

8.416.598,30

3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων

47.299,96

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως

7.941.097,06

207.350,50

8.623.948,80

‐4.644.981,49

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

34.498,10

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

344.258,40

Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως

‐3.401.058,47
31.284,59

‐309.760,30

392.287,77

‐361.003,18

‐4.954.741,79

‐3.762.061,65

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

4.675.784,03

3.509.868,68

752.562,12

971.170,55

5.428.346,15

4.481.039,23

32.111,48

1.003,99

262.507,20

416.740,92

Mείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλεψεις για έκτακτους κινδύνους

0,00

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)

5.133.727,47

342.499,26

3.720.795,06

178.985,68

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

6.151.675,08

Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

6.151.675,08

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ

‐41.266,59
5.259.461,95

0,00

5.259.461,95

0,00

178.985,68

‐41.266,59

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα/‐έλλειμμα) χρήσεως
(+) ή (‐) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων
Πλεόνασμα/‐Έλλειμμα εις νέο

Ποσά

Ποσά

κλειόμενης

κλειόμενης

χρήσεως 2013

χρήσεως 2012
178.985,68

‐41.266,59

71.143,11

112.409,70

250.128,79

71.143,11

Μειοψήφησαν οι δ.σ Κολλάρος Γεώργιος, Ανταμπούφης Νικόλαος Βορίδης Δημήτριος και Πατσίδου
Δέσποινα για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
………………………………………………………………………………………......................................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 18-8-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα

